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CONCURSO PÚBLICO
PALMEIRA DOS ÍNDIOS - NS TARDE (EDUCAÇÃO)
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS

ATENÇÃO!

Verifique  se  as  informações  descritas  neste  Caderno  de  Questões  Objetivas  coincidem  com  o

registrado no topo de cada página e com o seu Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique o fiscal

de sala para que sejam tomadas as devidas providências.

Informações gerais:

Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:1.

este Caderno de Questões Objetivas, com 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha;a.

um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.b.

Ao receber o Cartão de Respostas você deve:2.

conferir seu nome e número de inscrição;a.

ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;b.

assinar o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.c.

As questões são identificadas pelo número que se situa antes do seu enunciado.3.

Durante a aplicação da prova não será permitido:4.

qualquer tipo de comunicação entre os examinandos;a.

levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;b.

portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, notebook, receptor, gravador ou máquina fotográfica ou equivalente.c.

Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.5.

Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.6.

Para fins de correção do Cartão de Respostas, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no Cartão de7.

Respostas.

No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota zero a toda questão com mais de8.

uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.

O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro fora dos locais9.

destinados às respostas.

Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas devidamente preenchida e assinada10.

ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO.

PROFESSOR (A) DE INGLÊS

Não folheie a prova antes da
autorização do fiscal

NOME:

INSCRIÇÃO:

CPF:

Para mais informações, acesse nosso site www.admtec.org.br
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CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 1 a 20

1 • Leia as afirmativas a seguir:
I. No Windows 10, o usuário pode pressionar a tecla do logotipo do
Windows + D, no teclado, para exibir e ocultar a área de trabalho.
II.  A  função  ESCOLHER,  no  Excel  2019,  pode  ser  usada  para
selecionar um valor entre 254 valores que se baseie no número de
índice. Por exemplo, se dos valores 1 até o 7 forem os números da
semana,  a  função ESCOLHER retorna um dos dias quando um
número entre 1 e 7 for usado como núm_índice.
III. O usuário do Windows 10 que deseja exibir a pasta anterior, no
Explorador de Arquivos, pode utilizar o atalho Backspace + T.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

2 • Leia as afirmativas a seguir:
I. No Windows 10, o usuário pode pressionar Ctrl + V, no teclado,
para colar o item selecionado.
II. O usuário do Windows 10 que deseja maximizar ou minimizar a
janela ativa pode utilizar o atalho Alt + K.
III. No Excel 2019, a função DATAM retorna o número de série da
data, que é o número indicado de meses antes ou depois da data
inicial.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

3 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Joana planeja construir um jardim em um terreno em formato
triangular e medidas iguais a 41 m de base e 57 m de altura. Assim,
considerando  exclusivamente  as  informações  apresentadas,  é
correto afirmar que a área a ser transformada em jardim é maior
que 1.016 m² e menor que 1.282 m².
II. Sobre um produto cujo preço inicial era R$ 157 foi aplicado um
desconto no valor de R$ 26. Assim, considerando exclusivamente
as informações apresentadas, é correto afirmar que, para voltar ao
seu  preço  inicial,  sobre  esse  produto  deverá  ser  aplicado  um
aumento de preço maior que 18,96% e menor que 20,45%.
III. Uma série de dados é composta pelos números 45, 48, 71, 17 e
32.  Considerando  exclusivamente  os  dados  apresentados,  é
correto afirmar que essa série de dados possui como média um
número maior que 38 e menor que 46.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

4 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O resultado da multiplicação de 0,2 por 0,6 é maior que 0,08 e
menor que 0,18.
II.  Beatriz  é  engenheira  e  está  construindo um reservatório  em
formato  de  esfera,  o  qual  terá  um  raio  igual  a  5m.  Assim,
considerando  exclusivamente  as  informações  apresentadas,  e
considerando ainda que o valor de Pi é 3,14, é correto afirmar que o
volume desse reservatório é maior do que 498 m³ e menor do que
553 m³.
III.  A fração 4/7 corresponde a um número maior que 0,45 em
números decimais.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

5 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A fração 3/5 corresponde ao número 0,6 em números decimais.
II.  Os  números  irracionais  são  aqueles  representados  pela  raiz
quadrada de números ímpares maiores do que 2.
III. O volume de uma esfera com raio igual a 15m, considerando
que o valor de Pi é 3,14, será maior do que 13.435 m³ e menor do
que 13.980 m³.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

6 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O consumo de energia elétrica do aparelho X corresponde a 9/11
do consumo de energia do aparelho Y. Assim, para descobrir  o
consumo  de  energia  pelo  aparelho  X  pode-se  multiplicar  o
consumo de Y por 0,744.
II. São números primos, entre outros, os seguintes: 163, 165, 173,
179, 181.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

7 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O resultado da multiplicação de 0,9 por 2,8 é maior que 2,77 e
menor que 2,91.
II. No dia 1, o preço do produto X era R$ 408. No dia 2, foi aplicado
um desconto no valor de R$ 73 sobre esse produto. No dia 3, o
preço  do  produto  passou  a  ser  o  mesmo  do  dia  1.  Assim,
considerando  exclusivamente  as  informações  apresentadas,  é
correto afirmar que, entre os dias 2 e 3,  esse produto teve seu
preço aumentado em mais de 23,45%.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.



Instituto ADM&TEC | PALMEIRA DOS ÍNDIOS - NS TARDE (EDUCAÇÃO) v.Audit.: 1B29B0D7B

PROFESSOR (A) DE INGLÊS - Página 3 de 12 v.1101/2019

8 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  O  usuário  do  Windows  10  que  deseja  exibir  o  painel  de
visualização, no Explorador de Arquivos, pode utilizar o atalho Alt +
J.
II. O usuário do Windows 10 que deseja exibir a próxima pasta, no
Explorador de Arquivos, pode utilizar o atalho Barra de Espaço +
seta para a direita.
III. No Word 2019, o usuário pode pressionar Ctrl + seta para baixo,
no teclado, para mover o cursor para o início do próximo parágrafo.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

9 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O usuário do Windows 10 que deseja exibir todas as subpastas
da pasta selecionada pode utilizar o atalho NumLock + asterisco
(*).
II.  O  usuário  do Windows 10 que deseja  selecionar  a  caixa  de
pesquisa, no Explorador de Arquivos, pode utilizar o atalho Alt + F1.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

10 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O usuário do Windows 10 que deseja criar uma nova pasta, no
Explorador de Arquivos, pode utilizar o atalho Ctrl + Shift + A.
II. No Word 2019, o usuário pode pressionar Ctrl + seta para cima,
no teclado, para mover o cursor para o início do parágrafo anterior.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

PRECONCEITO QUE CALA, LÍNGUA QUE DISCRIMINA

Marcos Bagno, escritor e linguista brasileiro, deixa à mostra a
ideologia de exclusão social e de dominação política pela língua,
típica  das  sociedades  ocidentais.  “Podemos  amar  e  cultivar
nossas línguas, mas sem esquecer o preço altíssimo que muita
gente  pagou  para  que  elas  se  implantassem  como  idiomas
nacionais e línguas pátrias”.

O  preconceito  linguístico  é  um preconceito  social.  Para  isso,
aponta a afiada análise do escritor e linguista Marcos Bagno,
brasileiro  de Minas Gerais.  Autor  de  mais  de 30 livros,  entre
obras  literárias  e  de  divulgação  científica,  e  professor  da
Universidade de Brasília,  atualmente é  reconhecido sobretudo
por sua militância contra a discriminação social  por  meio da
linguagem.  No  Brasil,  tornou-se  referência  na  luta  pela
democratização  da  linguagem  e  suas  ideias  têm  exercido
importante influência nos cursos de Letras e Pedagogia.

A  importância  de  atingir  esse  meio,  segundo  ele,  é  que  o
combate ao preconceito linguístico passa principalmente pelas
práticas  escolares:  é  preciso  que  os  professores  se
conscientizem  e  não  sejam  eles  mesmos  perpetuadores  do
preconceito  linguístico  e  da  discriminação.  Preconceito  mais
antigo que o cristianismo, para Bagno, a língua desde longa data
é instrumentalizada pelos poderes oficiais como um mecanismo
de controle social. Dialeto e língua, fala correta e incorreta: na
entrevista  concedida  a  Desinformémonos,  ele  desnaturaliza
esses conceitos e deixa à mostra a ideologia de exclusão e de
dominação política pela língua, tão impregnada nas sociedades
ocidentais.

“A língua é um dialeto com exército e marinha”, Max Weinreich.

O controle social é feito oficialmente quando um Estado escolhe
uma língua ou uma determinada variedade linguística para se
tornar  a  língua  oficial.  Evidentemente  qualquer  processo  de
seleção implica um processo de exclusão. Quando, em um país,
existem várias línguas faladas, e uma delas se torna oficial, as
demais línguas passam a ser objeto de repressão.

É muito antiga a tradição de distinguir  a língua associada ao
símbolo de poder dos dialetos. O uso do termo “dialeto” sempre
foi carregado de preconceito racial ou cultural. Nesse emprego,
dialeto é associado a uma maneira errada, feia ou má de se falar
uma língua. Também é uma maneira de distinguir a língua dos
povos civilizados, brancos, das formas supostamente primitivas
de falar dos povos selvagens. Essa forma de classificação é tão
poderosa  que  se  erradicou  no  inconsciente  da  maioria  das
pessoas,  inclusive  as  que  declaram  fazer  um  trabalho
politicamente correto.

De fato,  a  separação entre  língua e  dialeto é  eminentemente
política  e  escapa  aos  critérios  que  os  linguistas  tentam
estabelecer  para  delimitar  dita  separação.  A  eleição  de  um
dialeto, ou de uma língua, para ocupar o cargo de língua oficial,
renega, no mesmo gesto político, todas as outras variedades de
língua de um mesmo território à terrível escuridão do não-ser. A
referência  do  que  vem  de  cima,  do  poder,  das  classes
dominantes,  cria  aos  falantes  das  variedades  de  língua  sem
prestígio social  e  cultural  um complexo de inferioridade,  uma
baixo autoestima linguística, a qual os sociolinguistas catalães
chamam de “auto-ódio”.

Falar de uma língua é sempre mover-se no terreno pantanoso
das crenças, superstições, ideologia e representações. A Língua
é um objeto criado, normatizado, institucionalizado para garantir
a unidade política de um Estado sob o mote tradicional: “um país,
um povo, uma língua”. Durante muitos séculos, para conseguir a
desejada  unidade  nacional,  muitas  línguas  foram  e  são
emudecidas,  muitas  populações  foram  e  são  massacradas,
povos  inteiros  foram  calados  e  exterminados.  No  continente
americano,  temos  uma  história  tristíssima  de  colonização
construída  sobre  milhares  de  cadáveres  de  indígenas  que  já
estavam  aqui  quando  os  europeus  invadiram  suas  terras
ancestrais e dos africanos escravizados que foram trazidos para
cá contra sua vontade.

Não  podemos  esquecer  que  o  que  chamamos  de  “língua
espanhola”, “língua portuguesa”, ou “língua inglesa” tem um rico
histórico, não é algo que nasceu naturalmente. Podemos amar e
cultivar essas línguas, mas sem esquecer o preço altíssimo que
muita  gente  pagou  para  que  elas  se  implantassem  como
idiomas nacionais e línguas pátrias.

(Adaptado.  Reforma  Ortográf ica .  D isponíve l  em:
http://bit.ly/2oPUuWL)
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11 • Com base no texto 'PRECONCEITO QUE CALA, LÍNGUA QUE
DISCRIMINA', leia as afirmativas a seguir:
I.  Como mostra o texto, a língua sempre foi um instrumento de
poder,  pois,  ao elencar uma língua ou uma variedade linguística
para se tornar oficial, um Estado acaba gerando um processo de
exclusão. Ou seja, o controle social será exercido por essa nova
escolha, pois em uma nação onde convivem várias línguas, se uma
delas  se  torna  oficial,  as  demais  passarão  a  ser  objeto  de
repressão.
II.  É  pertinente afirmar,  a  partir  do texto,  que o uso da palavra
“língua” está relacionado a uma ideologia da exclusão social, visto
que esse vocábulo sempre foi ligado a um modo errado, feio ou
mal de se falar um dialeto. Ademais, também é uma maneira de
distinguir  a  língua  dos  povos  civilizados,  brancos,  das  formas
supostamente primitivas de falar dos povos selvagens.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

12 • Com base no texto 'PRECONCEITO QUE CALA, LÍNGUA QUE
DISCRIMINA', leia as afirmativas a seguir:
I. Os falares dos povos considerados selvagens são considerados
dialetos, pois não são línguas com uma estrutura e uma gramática
como as dos povos “civilizados”. Essa ideia fica clara no excerto: “A
eleição de um dialeto, ou de uma língua, para ocupar o cargo de
língua oficial,  renega,  no mesmo gesto político,  todas as outras
variedades de língua de um mesmo território à terrível escuridão do
não-ser”.
II. Conforme pontua o texto, algumas línguas nacionais ou pátrias
que hoje conhecemos e apreciamos foram constituídas à base da
discriminação  social  realizada  pelos  povos  colonizadores  cuja
prática continua legitimada pela escola. Em suma, muitas pessoas
pagaram um preço altíssimo para que elas se implantassem como
idiomas nacionais e línguas pátrias.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

13 • Com base no texto 'PRECONCEITO QUE CALA, LÍNGUA QUE
DISCRIMINA', leia as afirmativas a seguir:
I.  Pode-se dizer,  de acordo com as ideias apresentadas,  que o
trabalho  dos  professores  nas  escolas,  ao  não  perpetuarem  o
preconceito linguístico, é uma forma de combate a esse problema.
II.  O professor é,  de acordo com o texto,  um mediador entre o
conhecimento e o aluno. Logo, como detentor do saber, é preciso
conscientizar o estudante da existência de variedades linguísticas
para que ele não seja perpetuador do preconceito linguístico e da
discriminação.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

14 • Com base no texto 'PRECONCEITO QUE CALA, LÍNGUA QUE
DISCRIMINA', leia as afirmativas a seguir:
I.  Pode-se  afirmar,  a  partir  da  leitura  do texto,  que existe  uma
discriminação  pela  linguagem e  o  preconceito  em torno  dessa
problemática está ligada a uma ideologia de exclusão social.
II. A língua sempre foi um instrumento de dominação, em diversos
aspectos. Tanto que, em algumas populações, idiomas sofreram
um silenciamento sob a égide da supremacia do colonizador, em
nome de uma identidade nacional. Portanto, a língua é um objeto
criado,  normatizado,  institucionalizado  para  garantir  a  unidade
política de um Estado sob o mote tradicional: “um país, um povo,
uma língua”.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

15 • Com base no texto 'PRECONCEITO QUE CALA, LÍNGUA QUE
DISCRIMINA', leia as afirmativas a seguir:
I.  De acordo com o texto,  as crenças,  superstições,  ideologia e
representações encontram-se manifestadas na língua,  tanto em
sua  constituição  gramatical  como  naquilo  que  se  manifesta
discursivamente por meio dela. Ou seja, as variedades de prestígio
serão sempre aquelas escolhidas para unificação política.
II. É correto admitir, a partir do texto, que o uso da palavra “dialeto”
está ligado a uma ideologia da exclusão social,  visto que esse
vocábulo sempre foi relacionado a um modo errado, feio ou mal de
se  falar  uma  língua.  Além  disso,  também  é  uma  maneira  de
distinguir  a  língua  dos  povos  civilizados,  brancos,  das  formas
supostamente primitivas de falar dos povos selvagens.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

Desafios da educação brasileira

Os tempos mudaram e, com isso, as exigências educacionais
também. A escola de hoje não é nem deve ser a mesma de
alguns  anos  atrás,  mas,  para  tal,  é  preciso  enfrentar  alguns
desafios.

As  velhas  práticas,  as  ferramentas  ultrapassadas  e  as
metodologias retrógradas já não são suficientes para suprir as
necessidades do atual cenário educacional brasileiro. É preciso
considerar  que  as  informações  se  tornaram  mais  rápidas  e
acessíveis, que os estudantes estão cada vez mais autônomos e
conectados e que as novas tecnologias e mídias sociais estão
revolucionando a forma de ensinar e aprender.

Tudo isso requer uma escola com um perfil contemporâneo de
aprendizado, que ajude o aluno a vencer todos os desafios que a
sociedade  impõe.  Nesse  contexto,  deve-se  ressaltar  a
importância  da  formação  continuada,  com  a  finalidade  de
manter  a  equipe  escolar  sempre  atualizada,  inovando  e
aprimorando as práticas pedagógicas.

Fora  dos  muros  da  escola,  o  mundo  é  atrativo  e  colorido,
apresenta uma série de oportunidades e convida o aluno a fazer
múltiplas descobertas. Nesse contexto, tornar a experiência em
sala de aula interessante é algo realmente desafiador, mas não
impossível.

É preciso criar estratégias inovadoras de ensino para auxiliar no
desenvolvimento dos alunos, mas isso não se refere unicamente
ao uso de novas tecnologias. Inovar usando velhos recursos –
incluindo  os  tradicionais,  mas  nunca  ultrapassados,  livros
didáticos, canetas e papéis – é possível e esses recursos devem,
sim, ser explorados em sala: a criatividade pode “colorir” a escola
e  dar  significado  ao  ensino-aprendizado  através  de  projetos
diferentes,  interdisciplinaridade  e  aulas  mais  dinâmicas  e
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interativas.

Ainda assim, as inovações podem e devem incluir instrumentos
tecnológicos,  como  é  previsto  na  Base  Nacional  Comum
Curricular (BNCC). Existem várias maneiras de introduzir essas
práticas  em  sala  de  aula  –  em  atividades  pedagógicas,  na
aplicação de avaliações e simulados e na proposta de leituras,
por exemplo. O uso didático dos celulares pode auxiliar e motivar
os estudantes no processo de ensino-aprendizagem.

Fato é que, na contemporaneidade, muitos estudantes vão para
a escola porque isso simplesmente faz parte de suas rotinas ou
porque os pais os obrigam. A escola atual só vai se tornar de fato
enriquecedora,  indispensável  e  transformadora  quando  ela
estiver repleta de alunos motivados e engajados, que saibam o
que estão buscando no ambiente escolar.

Uma  boa  maneira  de  fazer  isso  é  oferecer  um  ensino
contextualizado,  com elementos que fazem parte  da  vida  do
estudante e conteúdos que claramente façam sentido para eles.
Trata-se de tornar a disciplina aplicável em situações reais.

Além  disso,  é  importante  que  a  escola  se  proponha  a
desenvolver os alunos não apenas do ponto de vista cognitivo,
mas também no que diz respeito à dimensão socioemocional,
conforme  apontado  pela  BNCC.  Isso  porque  o  documento
defende a formação integral do aluno, com o objetivo de fazer
com  que  os  alunos  tenham  a  capacidade  de  aplicar  o  que
aprendem em sala de aula fora da escola para resolver desafios
e problemas.

Outro  jeito  de  motivar  os  estudantes  é  por  meio  do  ensino
gamificado.  Os  jogos,  através  de  seus  desafios,  rankings,
pontuações e prêmios, são capazes de aumentar a motivação,
melhorar a atenção e promover a participação mais ativa dos
estudantes na proposta pedagógica.

Um dos maiores desafios da escola contemporânea é aprender a
lidar com a tecnologia e transformá-la em aliada da educação.
Os  professores  foram,  são  e  continuarão  sendo  mediadores
indispensáveis  no  aprendizado,  o  que  não  descarta  a
necessidade de aprender  a  lidar  com a tecnologia.  É  preciso
transformar as ferramentas tecnológicas em potencializadoras
do ensino-aprendizado. Além disso, elas devem ser usadas como
meio e não como fim na educação.

Para isso, transforme os computadores, os dispositivos móveis e
a internet em coadjuvantes do ensino-aprendizagem, usando-os
para a pesquisa, a troca de informações, a interação entre os
estudantes,  o  esclarecimento  de  dúvidas,  as  leituras
complementares,  os  grupos  de  estudo,  etc.

O processo educativo demanda muita atualização, porque novos
desafios estão sempre surgindo para as escolas. Os métodos
educativos  estão  em  constante  adaptação,  originando  novas
maneiras de ensinar e aprender. Dessa forma, o papel da escola
e do corpo docente é de se manter sempre dispostos a atualizar
e melhorar suas práticas pedagógicas, sendo que uma forma de
se  alcançar  isso  é  por  meio  da  formação  continuada  dos
professores.

Adaptado.  Disponível  em:  http://bit.ly/33AbijQ  (acesso  em
15/10/2019).

16 • Com base no texto 'Desafios da educação brasileira', leia as
afirmativas a seguir:
I. No texto, o autor afirma que, fora dos muros da escola, o mundo
é  atrativo  e  colorido,  apresenta  uma  série  de  oportunidades  e
convida o aluno a fazer múltiplas descobertas. Nesse contexto, de
acordo  com  o  autor,  tornar  a  experiência  em  sala  de  aula
interessante é algo realmente desafiador, mas não impossível.
II.  Infere-se  do  texto  que  a  formação continuada é  importante,
apesar de não contribuir para manter a equipe escolar atualizada,
além  de  não  estimular  a  inovação  ou  o  aprimoramento  das
práticas pedagógicas.
III.  É  possível  subentender-se  a  partir  do  texto  que  as  escolas
devem priorizar  oferecer  um ensino abstrato  e  conceitual,  com
elementos distantes da vida do estudante e conteúdos que podem
não fazer sentido para eles. Ou seja, de acordo com o texto, deve-
se tornar a disciplina inaplicável em situações reais.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

17 • Com base no texto 'Desafios da educação brasileira', leia as
afirmativas a seguir:
I. De acordo com o texto, a inovação não exige uma escola com um
perfil  contemporâneo de aprendizado,  nem mesmo métodos de
ensino que ajudem o aluno a vencer os desafios que a sociedade
impõe.  Assim,  para  o  autor,  a  educação  deve  ser  pautada  na
utilização  de  métodos  tradicionais,  como  aulas  expositivas  e
provas regulares.
II. O texto aponta que as velhas práticas escolares, as ferramentas
ultrapassadas  e  as  metodologias  retrógradas  já  não  são
suficientes  para  suprir  as  necessidades  do  atual  cenário
educacional brasileiro, no qual, de acordo com o texto, as novas
tecnologias  e  mídias  sociais  estão  revolucionando  a  forma  de
ensinar e aprender.
III.  Segundo  o  autor,  a  escola  atual  só  vai  se  tornar  de  fato
enriquecedora, indispensável e transformadora quando ela estiver
repleta de alunos motivados e engajados, que saibam o que estão
buscando no ambiente escolar.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

18 • Com base no texto 'Desafios da educação brasileira', leia as
afirmativas a seguir:
I.  No texto,  é  possível  identificar  a  ideia  de que inovar  usando
velhos  recursos,  como  livros  didáticos,  canetas  e  papéis,  é
impossível e esses recursos devem, sim, ser expulsos da sala de
aula.
II.  Conclui-se do texto que um dos maiores desafios da escola
contemporânea é aprender a lidar com a tecnologia e transformá-la
em aliada da educação. Os professores foram, são e continuarão
sendo mediadores indispensáveis no aprendizado, o que descarta
a necessidade de aprender a lidar com a tecnologia.
III. O texto informa que é importante que a escola se proponha a
desenvolver os alunos não apenas do ponto de vista cognitivo, mas
também no que diz respeito à dimensão socioemocional, conforme
apontado pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.



Instituto ADM&TEC | PALMEIRA DOS ÍNDIOS - NS TARDE (EDUCAÇÃO) v.Audit.: 1B29B0D7B

PROFESSOR (A) DE INGLÊS - Página 6 de 12 v.1101/2019

19 • Com base no texto 'Desafios da educação brasileira', leia as
afirmativas a seguir:
I.  Depreende-se do texto que o uso didático dos celulares pode
distrair  e  desmotivar  os  estudantes  no  processo  de  ensino-
aprendizagem.
II.  Segundo o texto,  a  criatividade pode “colorir”  a  escola e dar
significado ao ensino-aprendizado através de projetos diferentes,
da interdisciplinaridade e de aulas mais dinâmicas e interativas.
III. O autor do texto diz que o papel da escola e do corpo docente é
de  se  manter  sempre  dispostos  a  atualizar  e  melhorar  suas
práticas pedagógicas, sendo que uma forma de se alcançar isso é
por meio da formação continuada dos professores.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

20 • Com base no texto 'Desafios da educação brasileira', leia as
afirmativas a seguir:
I. O autor afirma que existem várias maneiras de introduzir práticas
inovadoras e instrumentos tecnológicos em sala de aula como, por
exemplo, em atividades pedagógicas, na aplicação de avaliações e
simulados e na proposta de leituras, por exemplo.
II.  O autor aponta que é preciso criar estratégias inovadoras de
ensino para auxiliar no desenvolvimento dos alunos.
III. O texto permite deduzir que as inovações podem e devem incluir
os instrumentos tecnológicos no ambiente escolar e na sala de
aula. O texto informa, ainda, que o uso de tecnologias no ensino é
previsto na Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 21 a 50

21 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Para os efeitos da Lei nº 1.240, de 20 de novembro de 1991, que
dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de
Palmeira  dos Índios,  das Autarquias  e  das Fundações Públicas
Municipais, a reversão é o afastamento de funcionário para que
possa gozar da sua aposentadoria por invalidez.
II. À luz da Lei nº 1.240, de 20 de novembro de 1991, que dispõe
sobre  o  Estatuto  dos  Funcionários  Públicos  do  Município  de
Palmeira  dos Índios,  das Autarquias  e  das Fundações Públicas
Municipais, o servidor em disponibilidade contribuirá para o regime
próprio de previdência do servidor público municipal, e o tempo de
contribuição, correspondente ao período em que permanecer em
disponibilidade, será contado para efeito de aposentadoria e nova
disponibilidade.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

22 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Para os efeitos da Lei nº 1.240, de 20 de novembro de 1991, que
dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de
Palmeira  dos Índios,  das Autarquias  e  das Fundações Públicas
Municipais, a avaliação para o desempenho do cargo desenvolvida
ao  longo  do  estágio  probatório  não  poderá  levar  em  conta  a
produtividade do funcionário nomeado para o cargo de provimento
efetivo, pois o mesmo encontra-se em período de readaptação.
II. À luz da Lei nº 1.240, de 20 de novembro de 1991, que dispõe
sobre  o  Estatuto  dos  Funcionários  Públicos  do  Município  de
Palmeira  dos Índios,  das Autarquias  e  das Fundações Públicas
Municipais,  os  cargos  públicos  podem  ser  declarados
desnecessários por ato do Secretário de Administração, apenas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

23 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Para os efeitos da Lei nº 1.240, de 20 de novembro de 1991, que
dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de
Palmeira  dos Índios,  das Autarquias  e  das Fundações Públicas
Municipais,  em  qualquer  hipótese,  a  readaptação  de  um
funcionário  não  poderá  acarretar  aumento  ou  redução  da
renumeração do mesmo.
II. À luz da Lei nº 1.240, de 20 de novembro de 1991, que dispõe
sobre  o  Estatuto  dos  Funcionários  Públicos  do  Município  de
Palmeira  dos Índios,  das Autarquias  e  das Fundações Públicas
Municipais,  a recondução é o retorno do funcionário estável  ao
cargo  anteriormente  ocupado,  e  decorrerá  de  inabilitação  em
estágio probatório relativo a outro cargo, ou de reintegração do
anterior ocupante.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

24 • Leia as afirmativas a seguir:
I. De acordo com a Lei nº 1.240, de 20 de novembro de 1991, que
dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de
Palmeira  dos Índios,  das Autarquias  e  das Fundações Públicas
Municipais, a redistribuição é o deslocamento do funcionário, com
respectivo  cargo,  para  quadro de pessoal  de  outros  órgãos ou
entidade, cujos planos de cargos e vencimentos sejam idênticos,
observado sempre o interesse da administração.
II. De acordo com a Lei nº 1.240, de 20 de novembro de 1991, que
dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de
Palmeira  dos Índios,  das Autarquias  e  das Fundações Públicas
Municipais,  a  Secretaria  Municipal  de  Administração,  havendo
carência,  procederá  ao  aproveitamento  do  servidor  em
disponibilidade  em  cargo  de  atribuições,  vencimentos,  nível  de
escolaridade, especialidade ou habilitação profissional compatíveis
com o anteriormente por ele ocupado.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

25 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  A  grafia  e  a  tradução do trecho a  seguir  em inglês:  to  take
somefing of one’s hands (encarregar-se de alguma coisa), estão
corretas.
II.  A grafia do trecho a seguir,  em inglês, está correta: to come
down to earti. A tradução mais correta para essa frase é: voltar à
realidade, buscar os próprios objetivos.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
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c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

26 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Está  correta  a  grafia  do  trecho  seguinte:  a  person-to-person
phone call (ligação telefônica de pessoa para pessoa).
II.  Estão corretas a grafia e a tradução do seguinte trecho,  em
inglês: to keep to oneself (isolar-se dos outros espontaneamente).
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

27 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  O  trecho  “there  are  no  get  files  on  him”,  em  inglês,  está
corretamente grafado e seu significado equivale a “ele não é bobo e
não se deixa enganar”.
II. A grafia e a tradução do trecho a seguir em inglês: first comy,
first  serve  (quem  primeiro  chega,  primeiro  é  servido),  estão
corretas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

28 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Estão corretas a  grafia  e  a  tradução do seguinte  trecho,  em
inglês: to keep one’s end up (prosseguir, não desistir).
II.  A  grafia  e  a  tradução do trecho a seguir  em inglês:  to  take
someone by  surpryse (surpreender  alguém,  pegar  de  surpresa),
estão corretas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

29 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O trecho “begin at the beginning!”, em inglês, está corretamente
grafado e pode ser traduzido como “comece pelo princípio!”.
II. A grafia e a tradução do trecho a seguir em inglês: I know her to
be my friend (tenho certeza de sua amizade), estão corretas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

30 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  O  trecho  “to  register  oneselfy”,  em inglês,  está  corretamente
grafado e seu significado equivale a “alistar-se” ou “dar entrada em
seu nome”.
II.  Estão corretas a grafia e a tradução do seguinte trecho,  em
inglês: to keep smiling (não desanimar, sorrir sempre).
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

31 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Está correta a grafia do trecho a seguir: there are no flies on him
(ele não é bobo e não se deixa enganar).
II. A frase “we ran through the whole town in search of the book”
está corretamente grafada e nela ocorre verbo.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

32 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Em inglês, a frase “to cut a lomg story short”, possui um verbo
reflexivo cujo significado principal  é  equivalente a “reutilizar”  ou
“reformar”.  Assim,  essa  frase  pode  ser  melhor  traduzida  como
"para reutilizar algo" ou "para reformar algo".
II. A grafia do trecho a seguir, em inglês, está correta: please lety
me know your arrival. A tradução mais correta para esse trecho é:
reunir-se com a família; reencontrar os familiares.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

33 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Estão corretas a grafia e a tradução do trecho a seguir em inglês:
that comes in useful (isto chega em boa hora).
II. O trecho “wite life”, em inglês, está corretamente grafado e seu
significado equivale a “mentira inocente” ou “mentira justificável”.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

34 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A grafia do trecho a seguir em inglês está correta: you can now
rim from his brother. A tradução mais correta para essa frase é:
você  não  pode  opinar  sobre  essa  situação;  ou  você  deve
permanecer imparcial.
II.  Estão corretas a grafia e a tradução do seguinte trecho,  em
inglês: he is in the know (ele está a par de).
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.
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35 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Nos termos da Lei nº 1.240, de 20 de novembro de 1991, que
dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de
Palmeira  dos Índios,  das Autarquias  e  das Fundações Públicas
Municipais,  a  emancipação é o termo utilizado para designar o
processo  de  reinvestidura  do  funcionário  estável  no  cargo
anteriormente  ocupado  ou  no  cargo  resultante  de  sua
transformação,  quando invalidada  a  sua  demissão  por  decisão
administrativa  ou  judicial,  com  ressarcimento  de  todas  as
vantagens.
II. Nos termos da Lei nº 1.240, de 20 de novembro de 1991, que
dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de
Palmeira  dos Índios,  das Autarquias  e  das Fundações Públicas
Municipais, a reversão de um funcionário far-se-á no mesmo cargo
ou no cargo resultante de sua transformação.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

O QUE É AVALIAÇÃO?

A avaliação deve ir  além da visão tradicional,  que focaliza  o
controle externo do aluno mediante notas ou conceitos, para ser
compreendida como parte integrante e intrínseca ao processo
educacional.

A avaliação, ao não se restringir ao julgamento sobre sucessos
ou fracassos do aluno, é compreendida como um conjunto de
atuações que tem a função de alimentar, sustentar e orientar a
intervenção  pedagógica.  Assim,  a  avaliação  deve  acontecer
continuamente e sistematicamente por  meio da interpretação
qualitativa do conhecimento construído pelo aluno.

A avaliação deve possibilitar conhecer o quanto o educando se
aproxima  ou  não  da  expectativa  de  aprendizagem  que  o
professor tem em determinados momentos da escolaridade, em
função  da  intervenção  pedagógica  realizada.  Portanto,  a
avaliação  das  aprendizagens  só  pode  acontecer  se  forem
relacionadas com as oportunidades oferecidas, isto é, analisando
a  adequação  das  situações  didáticas  propostas  aos
conhecimentos prévios dos alunos e aos desafios que estão em
condições de enfrentar.

A avaliação deve subsidiar o professor com elementos para uma
reflexão contínua sobre a sua prática, sobre a criação de novos
instrumentos de trabalho e a retomada de aspectos que devem
ser revistos, ajustados ou reconhecidos como adequados para o
processo de aprendizagem individual ou de todo grupo. Para o
aluno,  é  o  instrumento  de  tomada  de  consciência  de  suas
conquistas, dificuldades e possibilidades para reorganização de
seu investimento na tarefa de aprender. Para a escola, possibilita
definir  prioridades  e  localizar  quais  aspectos  das  ações
educacionais demandam maior apoio.

Um sistema educacional comprometido com o desenvolvimento
das capacidades dos alunos, que se expressam pela qualidade
das relações que estabelecem e pela profundidade dos saberes
constituídos, encontra, na avaliação, uma referência à análise de
seus propósitos, que lhe permite redimensionar investimentos, a
fim  de  que  os  alunos  aprendam  cada  vez  mais  e  melhor  e
atinjam os objetivos propostos.

A avaliação, apesar de ser responsabilidade do professor, não
deve  ser  considerada  função  exclusiva  dele.  Delegá-la  aos
alunos, em determinados momentos, é uma condição didática
necessária para que construam instrumentos de auto-regulação
para as diferentes aprendizagens.

A autoavaliação é  uma situação de aprendizagem em que o
aluno desenvolve estratégias de análise e interpretação de suas
produções e dos diferentes procedimentos para se avaliar. Além
desse aprendizado ser, em si, importante, porque é central para a
construção  da  autonomia  dos  alunos,  cumpre  o  papel  de

contribuir  com a objetividade desejada na avaliação, uma vez
que  esta  só  poderá  ser  construída  com  a  coordenação  dos
diferentes pontos de vista tanto do aluno quanto do professor.

Adaptado.
Disponível em: http://bit.ly/2VNr77q (acesso em 07/11/2019).

36 • Com base no texto 'O QUE É AVALIAÇÃO?', leia as afirmativas a
seguir:
I.  A  avaliação deve ir  além da visão tradicional,  que focaliza  o
controle externo do aluno mediante notas ou conceitos, para ser
compreendida  como  parte  integrante  e  intrínseca  ao  processo
educacional, de acordo com o texto.
II. A autoavaliação tolhe a objetividade desejada na avaliação, uma
vez  que  o  processo  avaliativo  só  pode  ser  construído  com  a
atuação direta e exclusiva do professor,  sem a interferência de
outros agentes, afirma o texto.
III.  A  avaliação  da  aprendizagem  é  um  processo  participativo,
subjetivo e contínuo, focaliza o controle externo do aluno mediante
notas ou conceitos e que tem por objetivo, exclusivamente, realizar
a classificação dos educandos, de acordo com o texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

37 • Com base no texto 'O QUE É AVALIAÇÃO?', leia as afirmativas a
seguir:
I. Para a escola, a avaliação possibilita definir prioridades e localizar
quais aspectos das ações educacionais demandam maior apoio,
afirma o autor no texto.
II. Delegar a avaliação aos alunos, em determinados momentos, é
uma prática condenável  no contexto da didática devido ao seu
caráter prejudicial à construção da aprendizagem, defende o autor
do texto.
III.  Para  o  aluno,  a  avaliação  é  o  instrumento  de  tomada  de
consciência de suas conquistas, dificuldades e possibilidades para
reorganização de seu investimento na tarefa de aprender, afirma o
autor.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

38 • Com base no texto 'O QUE É AVALIAÇÃO?', leia as afirmativas a
seguir:
I. A avaliação deve possibilitar conhecer o quanto o educando se
aproxima ou não da expectativa de aprendizagem que o professor
tem em determinados momentos da escolaridade, em função da
intervenção pedagógica realizada, afirma o autor no texto.
II. A avaliação deve subsidiar o professor com elementos para uma
reflexão contínua sobre a sua prática, sobre a criação de novos
instrumentos de trabalho e a retomada de aspectos que devem ser
revistos,  ajustados  ou  reconhecidos  como  adequados  para  o
processo de aprendizagem individual ou de todo grupo, de acordo
com o autor.
III.  No  texto,  o  autor  afirma  que  um  sistema  educacional
comprometido  com  o  desenvolvimento  das  capacidades  dos
alunos encontra, na avaliação, uma referência à análise de seus
propósitos, que lhe permite redimensionar investimentos, a fim de
que os alunos aprendam cada vez mais e melhor e atinjam os
objetivos propostos.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.
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39 • Com base no texto 'O QUE É AVALIAÇÃO?', leia as afirmativas a
seguir:
I. A autoavaliação é uma situação de aprendizagem em que o aluno
é impedido de desenvolver estratégias de análise e interpretação
de suas produções, de acordo com o texto.
II.  Embora  a  avaliação  da  aprendizagem  possa  ser  feita  por
qualquer profissional atuante no ambiente escolar, de acordo com
o  texto,  esse  processo  deve  ser  restrito  aos  educadores  com
licenciatura ou curso superior completo em Pedagogia, defende o
autor.
III. A avaliação, ao não se restringir ao julgamento sobre sucessos
ou fracassos do aluno,  é  compreendida como um conjunto de
atuações que tem a função de alimentar,  sustentar e orientar a
intervenção pedagógica, de acordo com o autor.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

40 • Com base no texto 'O QUE É AVALIAÇÃO?', leia as afirmativas a
seguir:
I. A avaliação não é responsabilidade do professor e, portanto, não
deve ser realizada por esse profissional, afirma o autor. Assim, é
vedado a qualquer educador realizar as atividades avaliativas ou
mesmo delegar a terceiros esse processo, de acordo com o texto.
II.  A  avaliação  da  aprendizagem  só  pode  acontecer  se  for
relacionada com as oportunidades oferecidas, isto é, analisando a
adequação das situações didáticas propostas aos conhecimentos
prévios dos alunos e aos desafios que estão em condições de
enfrentar, de acordo com o texto.
III. A avaliação deve acontecer continuamente e sistematicamente
por meio da interpretação qualitativa do conhecimento construído
pelo aluno, defende o autor.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

DIRETRIZES E BASES

A lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
diretrizes  e  bases  da  educação  nacional,  também  conhecida
como LDB, é a mais importante lei  brasileira que se refere à
educação.  Essa  lei  foi  criada  para  garantir  o  direito  a  toda
população de ter acesso à educação gratuita e de qualidade,
para valorizar os profissionais da educação, assim como para
estabelecer o dever da União, dos estados e dos municípios com
a educação pública.

A LDB é um marco na regulamentação do ensino no Brasil, pois
trouxe  importantes  inovações  e  permitiu  colher  avanços
significativos.

ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO NO BRASIL

Segundo a LDB, a educação brasileira é dividida em dois níveis: a
Educação Básica e o Ensino Superior. Essa lei determina, ainda,
que a Educação Básica é dividida em:
• Educação Infantil, a ser realizada em creches (de 0 a 3 anos) e
pré-escolas  (de  4  a  5  anos).  A  Educação  Infantil  deve  ser
ofertada gratuitamente pelos municípios.
• Ensino Fundamental, dividido em anos iniciais (do 1º ao 5º ano)
e  anos  finais  (do  6º  ao  9º  ano).  O  Ensino  Fundamental  é
obrigatório e deve ser ofertado gratuitamente pelo poder público.
A LDB estabelece que, gradativamente, os municípios serão os
responsáveis por todo o ensino fundamental.
•  Ensino  Médio,  de  responsabilidade  dos  estados  e  tem  a
possibilidade de ser técnico profissionalizante.

A educação brasileira conta ainda com algumas modalidades de
educação, que perpassam todos os níveis da educação nacional

como, por exemplo:
• Educação Especial – Atende aos educandos com necessidades
especiais, preferencialmente na rede regular de ensino.
• Educação a Distância – Atende aos estudantes em tempos e
espaços diversos, com a utilização de meios e tecnologias de
informação e comunicação.
•  Educação  Profissional  e  Tecnológica  –  Visa  preparar  os
estudantes  a  exercerem  atividades  produtivas,  atualizar  e
aperfeiçoar conhecimentos tecnológicos e científicos.

A LDB é uma lei fundamental para a qualidade da educação no
Brasil,  principalmente para os professores, que devem possuir
conhecimento  das  diretrizes  da  educação  neste  país.  Os
educadores devem, também, conhecer os seus direitos como
profissionais  do  ensino,  capazes  de  lutar  por  uma educação
melhor.

A LDB também aborda temas como os recursos financeiros e a
formação  dos  profissionais  da  educação.  Assim,  é  correto
afirmar  que  essa  lei  deve  ser  conhecida  não  apenas  por
professores, mas também por outros profissionais que atuam na
gestão, fiscalização e prestação dos serviços educacionais, de
um modo geral.

Adaptado.
Disponível em: http://bit.ly/2PUm9S0 (acesso em 07/11/2019).

41 • Com base no texto 'DIRETRIZES E BASES', leia as afirmativas a
seguir:
I. No texto, o autor afirma que o principal objetivo da Educação a
Distância  é  preparar  os  estudantes  a  exercerem  atividades
produtivas e profissionais, atualizá-los em relação ao mercado de
trabalho  e  aperfeiçoar  seus  conhecimentos  tecnológicos  e
científicos, de forma que possam assumir uma profissão.
II. Segundo o texto, a LDB determina que a educação brasileira seja
dividida em dois níveis: a Educação Básica e o Ensino Superior.
III.  A  Educação  Especial,  de  acordo  com  o  autor,  atende  aos
educandos  com  necessidades  especiais,  preferencialmente  na
rede regular de ensino.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

42 • Com base no texto 'DIRETRIZES E BASES', leia as afirmativas a
seguir:
I.  O texto afirma que a LDB é um marco na regulamentação do
ensino  no  Brasil,  pois  trouxe  importantes  inovações  e  permitiu
colher avanços significativos.
II.  Os  educadores  devem  conhecer  os  seus  direitos  como
profissionais do ensino, defende o autor do texto, embora esses
profissionais  nunca sejam capazes de lutar  por  uma educação
melhor no Brasil, na perspectiva do autor.
III. A LDB deve ser conhecida apenas por professores, defende o
autor, não sendo relevante para o trabalho de outros profissionais
que atuam na gestão, fiscalização ou mesmo na prestação dos
serviços educacionais, ele defende.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.
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43 • Com base no texto 'DIRETRIZES E BASES', leia as afirmativas a
seguir:
I.  No  texto,  é  possível  identificar  a  ideia  de  que  a  principal
característica da Educação Profissional e Tecnológica é permitir o
atendimento aos estudantes em tempos e espaços diversos, com
a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação.
II.  De acordo com o texto,  a LDB é uma lei  que já se encontra
desatualizada frente aos novos paradigmas educacionais. Ou seja,
as disposições dessa lei já não são capazes de contribuir para a
qualidade da educação no Brasil, de acordo com o autor.
III. De acordo com o texto, as atuais diretrizes e bases da educação
brasileira foram instituídas pela lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, também conhecida como LDB. O texto afirma, ainda, que
essa é a mais importante lei brasileira que se refere à educação.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

44 • Com base no texto 'DIRETRIZES E BASES', leia as afirmativas a
seguir:
I.  No  texto,  o  autor  afirma  que  o  Ensino  Fundamental  é  de
responsabilidade dos estados e tem a possibilidade de ser técnico
profissionalizante, conforme disposto na LDB.
II. De acordo com o texto, a LDB foi criada para garantir o direito a
toda população de ter acesso à educação gratuita e de qualidade,
para  valorizar  os  profissionais  da  educação,  assim  como  para
estabelecer o dever da União, dos estados e dos municípios com a
educação pública.
III. O Ensino Fundamental, afirma o texto, é dividido em creches (de
0 a 3 anos) e pré-escolas (de 4 a 5 anos),  e deve ser ofertada
gratuitamente pelos municípios, conforme disposto na LDB.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

45 • Com base no texto 'DIRETRIZES E BASES', leia as afirmativas a
seguir:
I. No texto, o autor afirma que o Ensino Fundamental é dividido em
anos iniciais (do 1º ao 5º ano) e anos finais (do 6º ao 9º ano).
Ainda de acordo com o disposto no texto, o Ensino Fundamental é
obrigatório e deve ser ofertado gratuitamente pelo poder público.
II. De acordo com o autor, a LDB é uma lei fundamental para a
qualidade  da  educação  no  Brasil,  principalmente  para  os
professores,  que  devem eximir-se  de  conhecer  as  diretrizes  da
educação neste país.
III. De acordo com o texto, uma das limitações da LDB é a falta de
artigos  e  determinações  referentes  a  temas como os  recursos
financeiros  ou  mesmo  sobre  a  formação  dos  profissionais  da
educação.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES

A lei  nº  8.069,  de  13  de  julho  de  1990,  que  dispõe sobre  o
Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente  (ECA)  e  dá  outras
providências, é o fruto de uma construção coletiva na sociedade
civil, além de ser a principal ferramenta dos direitos das crianças
e dos adolescentes no Brasil.

A fim de garantir uma clara definição da parcela da população
atendida por esse dispositivo legal, o ECA considera criança a
pessoa  até  doze  anos  de  idade  incompletos,  e  adolescente
aquela  entre  doze e  dezoito  anos de  idade.  No entanto,  nos
casos  expressos  em  lei,  aplica-se  excepcionalmente  esse

Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade.

O Estatuto foi importante para a concretização do artigo 227 da
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, sobre os
direitos fundamentais das crianças e adolescentes.

De acordo com o artigo 227 da Constituição de 1988, é dever da
família,  da  sociedade  e  do  Estado  assegurar  à  criança,  ao
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida,
à  s a ú d e ,  à  a l i m e n t a ç ã o ,  à  e d u c a ç ã o ,  a o  l a z e r ,  à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade
e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo
de  toda  forma  de  negligência,  discriminação,  exploração,
violência, crueldade e opressão.

Da mesma forma, o artigo 3º do ECA determina que a criança e o
adolescente gozem de todos os direitos fundamentais inerentes
à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata
essa lei,  sendo-lhes assegurado,  por  lei  ou por  outros meios,
todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o
desenvolvimento  físico,  mental,  moral,  espiritual  e  social,  em
condições de liberdade e de dignidade.

Desde que foi sancionado até os dias atuais, o ECA passou por
algumas mudanças na legislação para que continuasse atual,
atendendo às necessidades das famílias. Entre essas mudanças,
cabe destacar:
•  essa lei  passou a  contemplar  o  direito  das crianças e  dos
adolescentes de serem educados sem castigo físico;
•  o  ECA  determina  que  o  Estado  possua  obrigações  e
responsabilidades com a primeira infância;
• essa lei passou a incorporar disposições acerca da adoção.

Segundo o ECA, é responsabilidade da família, da sociedade e do
poder público o desenvolvimento de crianças e adolescentes.
Para  isso,  todos  devem  garantir  as  condições  para  o  pleno
desenvolvimento das crianças e adolescentes, além de protegê-
los de toda forma de violência, discriminação e exploração.

Os direitos enunciados no ECA aplicam-se a todas as crianças e
adolescentes,  sem  discriminação  de  nascimento,  situação
familiar,  idade,  sexo,  raça,  etnia  ou  cor,  religião  ou  crença,
deficiência,  condição  pessoal  de  desenvolvimento  e
aprendizagem, condição econômica,  ambiente social,  região e
local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as
famílias ou a comunidade em que vivem.

Adaptado.
Disponível em: http://bit.ly/2NrBMPi (acesso em 07/11/2019).

46  •  Com  base  no  texto  'DIREITOS  DAS  CRIANÇAS  E  DOS
ADOLESCENTES', leia as afirmativas a seguir:
I. De acordo com o texto, o Estatuto da Criança e do Adolescente
possui disposições acerca da adoção.
II. O texto afirma que o Estatuto da Criança e do Adolescente foi
importante para a concretização do artigo 272 da Constituição da
República  Federativa  do  Brasil  de  1988,  sobre  os  direitos
fundamentais das crianças e adolescentes.
III.  O autor afirma que,  atualmente,  o Estatuto da Criança e do
Adolescente contempla o direito das crianças e dos adolescentes
de serem educados sem castigo físico.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.
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47  •  Com  base  no  texto  'DIREITOS  DAS  CRIANÇAS  E  DOS
ADOLESCENTES', leia as afirmativas a seguir:
I.  O autor afirma, no texto que, de acordo com o artigo 227 da
Constituição de 1988, o dever da família, da sociedade e do Estado
limita-se  a  assegurar  à  criança  e  ao  adolescente  o  direito  à
profissionalização e à cultura.
II. O texto afirma que, à luz do artigo 722 da Constituição de 1988, é
dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e
ao adolescente a saúde e o lazer, apenas.
III. De acordo com o texto, o Estatuto da Criança e do Adolescente
determina  que  o  compromisso do Estado com os  direitos  das
crianças e dos adolescentes limita-se à garantia da disponibilidade
de  vagas  nas  instituições  de  Educação  Infantil  e  Ensino
Fundamental.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

48  •  Com  base  no  texto  'DIREITOS  DAS  CRIANÇAS  E  DOS
ADOLESCENTES', leia as afirmativas a seguir:
I. O Estatuto da Criança e do Adolescente determina que o Estado
possui  obrigações e responsabilidades com a primeira infância,
afirma o autor no texto.
II.  O autor  afirma que o Estatuto da Criança e  do Adolescente
possui  determinações  contrárias  às  regras  da  Constituição  da
República Federativa do Brasil de 1988.
III.  O  artigo  227 da Constituição de  1988 veda à  criança e  ao
adolescente  o  direito  à  convivência  familiar  e  comunitária,  de
acordo com o texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

49  •  Com  base  no  texto  'DIREITOS  DAS  CRIANÇAS  E  DOS
ADOLESCENTES', leia as afirmativas a seguir:
I. De acordo com o texto, desde que foi sancionado até os dias
atuais,  o  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente  não  sofreu
mudanças, permanecendo atual em todos os aspectos.
II.  O  texto afirma que o  Estatuto da Criança e  do Adolescente
possui  determinações  com  o  objetivo  de  garantir  o  pleno
desenvolvimento das crianças e adolescentes, além de protegê-los
de toda forma de violência, discriminação e exploração.
III.  A  Constituição  de  1988  determina  que  o  Estado  não  pode
assumir  qualquer  responsabilidade  com  relação  à  garantia  de
direitos da criança ou do adolescente, de acordo com o autor.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

50  •  Com  base  no  texto  'DIREITOS  DAS  CRIANÇAS  E  DOS
ADOLESCENTES', leia as afirmativas a seguir:
I. De acordo com o texto, o Estatuto da Criança e do Adolescente
considera criança a pessoa até doze anos de idade incompletos, e
adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.
II. A lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, dispõe sobre o Estatuto da
Criança e do Adolescente, afirma o texto. Essa lei foi concebida
individualmente, sem a participação da sociedade civil e, por isso,
não  tem  sido  útil  à  defesa  dos  direitos  das  crianças  e  dos
adolescentes no Brasil, de acordo com o autor.
III.  Segundo  o  autor,  o  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente
determina que é responsabilidade da família, da sociedade e do
poder público o desenvolvimento de crianças e adolescentes.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.
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